ЗАКОН
О ОМЛАДИНСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ

I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим законом се утврђује: општи интерес и програми у области омладине,
оснивање, удруживање омладинских организација, дјелатност, имовина и
финансирање, права и обавезе, стручни рад и усавршавање, омладинске
манифестације, међународна омладинска сарадња, информисање и тијела за развој
омладинске политике.
1. Одређивање појмова
Члан 2.
У смислу овог закона утврђују се изрази који имају сљедеће значење:
"Омладину и младе" чине лица од 16 до навршених 30 година.
"Омладинска политика" представља стратегију коју друштвена заједница
предузима у циљу побољшања статуса младих у Републици Српској, као и рјешавање
проблема омладине. То је документ са утврђеним циљевима, стратегијом и посебним
програмима из појединих области.
"Омладинске организације" су различити облици удруживања младих
(клубови, центри, савези, уније и друго) који се оснивају на различитим принципима
као што су територијални, струковни, интересни и слично.
"Омладински рад, односно активност" подразумијева облике друштвенокорисног рада из области интересовања омладине у који су укључени и којим се
доприноси унапређењу положаја младих. Омладина остварује право оснивања и
удруживања у омладинске организације, које чине омладински сектор у Републици
Српској.
"Омладинске дјелатности" су дјелатности којима се омогућује омладински рад,
односно активности или обезбјеђују услови за њихово обављање.
"Програми" су скуп планираних активности којима се обезбјеђује омладински
рад, активност и дјелатност и реализација омладинске политике.
"Омладински објекат" је једнонамјенски или вишенамјенски отворен или
затворен простор у коме се обављају омладинске активности.
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"Омладинске манифестације" су облици омладинских активности и дјеловања
у којима се реализују програми намјењени омладини.
"Међународна омладинска сарадња" представља различите облике сарадње са
младима на међународном нивоу.
2. Основна начела и циљеви
Члан 3.
Омладинско организовање у Републици Српској (у даљем тексту: Република)
темељи се на поштивању основних људских права и слобода, као и изворних начела
демократије заснованих на Уставу Босне и Херцеговине, Уставу Републике Српске и
међународним конвенцијама из области омладинских дјелатности.
Члан 4.
Циљеви омладинског организовања су:
- подстицање систематског унапређења и развоја омладинског организовања
и омладинске политике уз активно учешће омладине
- анимирање омладине
- афирмација омладинских активности
- заступање интереса и права омладине
- промоција учешћа младих у процесу одлучивања.
Члан 5.
Омладинска организација, у смислу овог закона, је добровољна и на основу
статута уређена организација са правним статусом удружења грађана, која дјелује на
принципима добровољности, демократичности и поштивању законских прописа, а
својим радом доприноси побољшању статуса младих, укључивању младих у живот
друштвене заједнице, као и рјешавању проблема младих.
Члан 6.
Рад омладинске организације је јаван.
Остваривање јавности рада уређује се статутом омладинске организације.
Члан 7.
Омладинска организација самостално уређује своје циљеве и дјелатности у
складу са Уставом и законом.
Дјелатност омладинске организације не може бити у супротности са уставним
поретком, нити усмјерена на његово подривање, распиривање националне, расне,
вјерске и полне дискриминације.
Омладинска организација се не може укључивати, нити ангажовати у
предизборној кампањи политичких партија и кандидата, нити им пружати подршку.
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Члан 8.
Омладинска организација приликом реализације својих програма и активности
дужна је да обезбједи пуну сигурност и заштиту права и слобода свим члановима и
корисницима, у складу са законским нормама.
Члан 9.
Омладинска организација остварује право на аутономност, уређивање
унутрашњих односа, доношење аката, у складу са законом и међународним
стандардима.
Члан 10.
Омладинска организација остварује своја права и обавезе у међународној
омладинској сарадњи самостално или преко удружених омладинских организација
Републике Српске и заједничких омладинских организација Босне и Херцеговине.

II

ОПШТИ ИНТЕРЕС И ПРОГРАМИ
1. Општи интерес
Члан 11.

Брига о омладини је од општег интереса за Републику.
Општи интерес, из предходног става овог члана, остварује се уређивањем и
стварањем услова за омладинско организовање и бригу о омладини.
Општи интерес остварује се доношењем и реализацијом утврђеног документа
омладинске политике на републичком, градском и општинском нивоу.
Члан 12.
Омладинском политиком, из претходног члана, уређују се основни циљеви,
правци развоја и задаци у омладинском сектору, као што су питања: васпитање
младих, његовање моралних, естетских, културних и спортских вриједности,
развијање физичких и духовних вриједности личности, свијест о хуманистичким
вриједностима, личној и друштвеној одговорности, социјално- здравственој заштити,
запошљавању, екологији и др.
Члан 13.
Омладинска политика се дефинише на нивоу Републике, града и општине за
краткорочни (годишњи) и средњорочни (петогодишњи) период.
Члан 14.
Омладинску политику Републике Српске за краткорочни период доноси Влада
Републике Српске, на приједлог Министарства просвјете и културе, уз активно
учешће представника омладине.
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Омладинску политику Републике Српске за средњорочни период (у даљем
тексту: Омладинска политика) доноси Народна Скупштина Републике Српске, на
приједлог Министарсва просвјете и културе.
Приједлог омладинске политике из става 1. и 2. овог члана, припрема
Републички секретаријат за спорт и омладину (у даљем тексту: Секретаријат) у
сарадњи са Управљачким комитетом за омладину Републике (у даљем тексту:
Комитет) и предлаже га Министарству просвјете и културе.
Члан 15.
Средњорочни и краткорочни план омладинске политике доноси за подручје
града или општине, скупштина града или општине на приједлог надлежне комисије за
младе, уз учешће омладинског савјета општине или града.
Одређени број чланова комисије чине одборници, а преостали број чланова се
попуњава представницима омладинских организација. Састав комисије се ближе
одређује статутом скупштине.
План омладинске политике из става 1. овог члана, мора бити у складу са
Омладинском политиком Републике Српске (средњорочни и краткорочни период).
Члан 16.
У остваривању и провођењу Омладинске политике учествују Секретаријат,
надлежна министарства, органи града и општине, образовне, културне, спортске и
друге институције, организације и органи у сарадњи са омладинским савјетима из
члана 39. и 44. овог закона, комисија за младе скупштине општине, односно града и
Одбор за питања младих Народне скупштине Републике Српске.
2. Програми и рокови
Члан 17.
Омладинска политика дефинише посебне програме из различитих области
омладинског живота и интересовања, за чију реализацију су задужени органи
утврђени у члану 16. овог закона.
Програмима из става 1. овог члана утврђују се нарочито:
- задаци и мјере за реализацију омладинске политике по областима;
- општи, материјални, кадровски, просторни и други услови за њихово
остваривање;
- институције надлежне за реализацију програма омладинске политике;
- сарадња са омладинским организацијама;
- садржај и обим омладинских пројеката и манифестација који се финасирају
или суфинансирају из јавних средстава;
- извршиоци програма, начин њиховог избора и рокови за реализацију;
- вријеме за које се доноси програм.
Члан 18.
Програми за чије остваривање се обезбјеђују средства из буџета и других
средстава Републике односе се на:
- реализацију задатака и мјера које су прецизиране Омладинском политиком;
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-

подршку раду омладинских организација и институција које се баве развојем
омладинске политике на основу утврђених критерија;
изградњу, опремање и одржавање омладинских објеката од републичког
интереса;
унапређење стручног и истраживачко- развојног рада, информационих система
и информисања;
подршку омладинским пројектима и манифестацијама од републичког
интереса;
међународну омладинску сарадњу.
Члан 19.

Надлежни органи Републике, града и општине обавезују се да ће у складу са
чланом 17. овог закона, посебну пажњу посветити изради и реализацији програма у
сљедећим областима:
2.1.

Запошљавање - сачинити програме борбе против незапослености младих на
економском и друштвеном нивоу, али и пружити подршку организовању и
активностима, односно раду омладинских организација, посебно оних које се
баве хендикепираним младим људима обезбијеђењем финасијских средстава,
као и стварањем услова за ослобађање од пореза, царина и доприноса и слично.

2.2.

Социјална и здравствена заштита - организовано припремати и развијати
консултације међу омладинским организацијама и изабраним представницима,
те свим социјалним и професионалним групама, које се баве социјалном
заштитом и промовисањем здравља, као и припремати, развијати и
промовисати савјетовање и информисање младих социјалних радника и
добровољаца, који припремају превентивне и рехабилитационе стратегије.
Исто тако, у сарадњи са омладинским организацијама, припремати, развијати и
промовисати програме о проблемима злоупотребе дроге и алкохола међу
младим људима, у сарадњи са омладинским организацијама, органима и
њиховим представницима. Интензивирати сарадњу омладинских организација
и Министарства унутрашњих послова.

2.3.

Стручни рад и усавршавање - у оквиру својих надлежности остваривати општи
интерес у области школства, промовишући неформално образовање,
образовање у области људских права и охрабривање младих људи да остварују
пуно учешће у школском животу и сродним активностима, као што су
ваннаставне активности и размјена ученика.

2.4.

Спорт и култура - припремати програме у области спорта и културе, с циљем
што масовнијег укључивања младих у спортски и културни живот Републике,
града и општине.

Члан 20.
Република, град и општина ће остваривати општи интерес и у другим
областима, припремом и реализацијом програма, у складу са омладинским
политикама.
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Члан 21.
Омладинске организације, које су корисници средстава из буџета Републике, за
реализацију програма утврђених Омладинском политиком, обавезни су да доставе
своје програме ресорним министарствима, као и Секретаријату, најкасније до 1.
октобра текуће године.
Омладинске организације, које су корисници средстава из буџета града или
општине, за реализацију програма утврђених планом омладинске политике града или
општине, обавезни су да доставе програме надлежним органима, у року који ти
органи утврде.
Корисници средстава из става 1. и 2. овог члана, дужни су да доставе извјештај
о намјенском утрошку одобрених средстава, најкасније 30 дана по њиховом утрошку.
3. Институцијално учешће младих у доношењу одлука
Члан 22.
У циљу побољшања улоге и статуса младих у Републици, надлежни органи
Републике, града и општине ће обезбједити услове да млади учествују у доношењу
одлука, расправама и дебатама које се односе на њихову проблематику.
Обезбијеђивање услова из става 1. овог члана се односи на обавезу надлежних
органа Републике, града и општине, да формирају посебне комисије за младе.
Чланови комисије из става 2. овог члана бирају се из реда представника
омладинских савјета Републике, града или општине и представника законодавне
власти у Републици, граду и општини. Комисије су стална радна тијела у
скупштинама општине, града и Републике.

III

ОСНИВАЊЕ, УДРУЖИВАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈА
Члан 23.

Омладинске организације могу се основати као клубови, центри, друштава и
сл., под условом да у свом чланству имају најмање двије трећине омладине.
Облици организовања из става 1. овог члана, могу се међусобно удруживати у
сложеније облике организовања, као што су: савези, уније, омладински савјети и сл.
1. Оснивање, назив и сједиште
Члан 24.
Омладинске организације оснивају се и организују слободно и самосталне су у
остваривању својих права и обавеза.
Омладинску организацију могу да оснују најмање три физичка или правна
лица у складу са законом.
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Оснивачка скупштина омладинске организације доноси оснивачки акт, статут,
програмске циљеве и именује органе управљања.
Омладинска организација настаје доношењем оснивачког акта који садржи:
- име, адресу, назив и сједиште оснивача;
- циљеве и задатке омладинске организације;
- име и презиме лица овлашћених за заступање омладинске организације;
- усвојен статут омладинске организације.
Члан 25.
Назив омладинске организације гласи на једном од службених језика
Републике Српске.
Назив омладинске организације може се, ако је то предвиђено статутом,
уписати у омладински регистар на једном или више страних језика.
Назив омладинске организације мора се јасно разликовати од назива и знака
других омладинских организација.
Члан 26.
Сједиште омладинске организације је у мјесту у коме је сједиште органа
управљања.
2. Чланство
Члан 27.
Чланови омладинске организације могу бити: оснивачи, омладина, стручњаци
у раду са омладином и остала лица која се добровољно учлане, у складу са статутом
омладинске организације.
Члан 28.
Учлањење и иступ из омладинске организације, врши се у складу са статутом
омладинске организације.
Малољетна лица могу бити чланови омладинске организације и учествовати у
раду у складу са статутом, уз поштивање њихових основних људских права, као и
заштиту од манипулације и злоупотребе.

3. Органи омладинских организација
Члан 29.
Омладинском организацијом управљају чланови, у складу са законом и
статутом омладинске организације.
Лица запослена у омладинској организацији учествују у управљању
омладинском организацијом, у складу са законом, оснивачким актом и статутом.
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Члан 30.
Скупштина је највиши орган управљања омладинске организације.
Скупштина доноси статут, одлучује о статусним промјенама, бира и разрјешава
чланове извршних органа, разматра и усваја извјештај о раду и финасијском
пословању и одлучује о другим питањима која нису у надлежности другог органа.

Члан 31.
Скупштина омладинске организације засједа најмање једном годишње, а може
засједати и више пута кад се за то стекну услови.
Скупштину сазива предсједник скупштине или друго овлаштено лице.
Члан 32.
Ако статутом другачије није одређено, скупштину чине сви чланови
омладинске организације са једнаким правом гласа.
Статутом омладинске организације могу се предвидјети и други органи.
Скупштина именује једно или више лица које ће заступати омладинску
организацију.
4. Општа акта
Члан 33.
Статут је основни општи акт омладинске организације. Правилници и други
општи акти морају бити у сагласности са статутом.
Статут, правилници и други општи акти омладинске организације морају бити
у складу са оснивачким актом, овим и другим законима.
Члан 34.
Статут омладинске организације обавезно садржи: одредбе о називу и
сједишту, циљевима, стицању и престанку чланства, правима и обавезама чланова,
органима и начину њиховог избора, начину сазивања скупштине, начину доношења
одлука и начину њиховог овјеравања, заступању, рјешавању спорова унутар
организације, добровољном престанку и поступању са имовином у том случају,
подручју дјеловања и другим питањима, која су одређена законом.
Члан 35.
Омладинска организација престаје са радом брисањем из судског регистра на
основу рјешења о брисању.
5. Облици удруживања и омладински савјети
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Члан 36.
Омладинске организације се могу удруживати на различитим принципима
(територијални, струковни, интересни и друго), у складу са законом.

Члан 37.
Омладинске организације могу да дјелују на територији једне или више
општина, односно градова или на читавој територији Републике.
Члан 38.
Најмање десет омладинских организација могу се удружити у савез, (унију и
сл.) који је организован да дјелује на читавој територији Републике (у даљем тексту:
републичке омладинске организације).
Омладинска организација која није настала удруживањем, на начин из става 1.
овог члана, може бити републичка омладинска организација, под условом да активно
дјелује и реализује редовне годишње програме и активности у најмање десет општина
Републике.
Републичка омладинска организација дужна је да Секретаријату редовно
доставља доказе о свом раду и реализованим активностима.
Доказ, из предходног става овог члана, чине годишњи извјештаји о раду и
потврда о том раду издата од надлежних органа општине или града у којој омладинска
организација обавља активности и дјелатности.
Уколико омладинска организација не достави доказе из претходног става овог
члана, губи статус републичке омладинске организације.
Члан 39.
Републичке омладинске организације из члана 38. овог закона оснивају
Омладински савјет Републике Српске (у даљем тексту: Омладински савјет) и
учествују у његовом раду.
Члан 40.

-
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Омладински савјет дужан је да доприноси:
планирању, развоју и примјени Омладинске политике;
заступању интереса и права омладине и њиховом институционалном учешћу у
животу и раду Републике, града и општине;
анимирању младих за омладински рад;
информисаности младих;
координацији и реализацији омладинских пројеката од републичког интереса;
координацији са надлежним органима и организацијама у Босни и
Херцеговини;
међународној омладинској сарадњи и др.

Члан 41.
За функционисање Омладинског савјета планирају се средства у буџету
Републике у оквиру средстава Секретаријата. Омладински савјет финансира се и из
властитих средстава објезбијеђених у складу са законом.
Омладински савјет делегира своје представнике у стручно-савјетодавна и
радна тијела које формира Народна скупштина Републике Српске, Влада Републике
Српске и Секретаријат у циљу развоја и реализације Омладинске политике.

Члан 42.
Садржина и услови рада Омладинског савјета ближе се уређују статутом који
доноси његова скупштина.
Омладински савјет доноси пословник о раду.
Оснивачи и чланови тијела у оквиру Омладинског савјета, дужни су да
доприносе његовом јачању.
Члан 43.
Омладински савјет, остварујући општи интерес, доприноси развоју
омладинског сектора у Републици и Босни и Херцеговини, у складу са договореним
надлежностима, заједничким интересима и потребама (реализација заједничких
пројеката, чланство и учешће на међународним асоцијацијама, и сл.).
Члан 44.
Омладинске организације које дјелују на подручју града или општине могу
основати градске или општинске омладинске савјете (у даљем тексту: савјети града
или општине), који имају значајну улогу у рјешавању проблема младих на простору
за који се оснивају.
Члан 45.
Савјет града или општине дужан је да доприноси:
- процјени потреба и интереса младих и осмишљавању и реализацији програма
омладинске политике града или општине;
- анимирању младих за омладински рад, активности и дјелатности;
- учешћу у расправама које се тичу младих;
- планирању, развоју и примјени омладинске политике града или општине;
- заступању интереса и права омладине;
- информисаности младих;
- координацији и реализацији омладинских програма од општинског или
градског интереса;
- регионалној омладинској сарадњи и др.
За основно функционисање савјета града или општине надлежни орган града или
општине дужан је планирати и обезбиједити средства.
Савјет града или општине делегира своје представнике у стручно-савјетодавна и
радна тјела, које формира надлежни орган у циљу развоја омладинске политике.
Надлежност и начин рада савјета града и општине ближе се регулишу статутом,
односно пословником о раду.
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6. Регистрација
Члан 46.
Омладинска организација, републичка омладинска организација, Омладински
савјет и савјет града или општине стичу својство правног лица уписом у регистар,
који води основни суд у сједишту окружног суда, на чијем подручју омладинска
организација има сједиште (у даљем тексту: судски регистар).
Омладинске организације, из претходног става овог члана, уписују се у
омладински регистар који води Секретаријат (у даљем тексту: омладински регистар),
односно надлежни орган града или општине.
Члан 47.
У регистар Секретаријата уписује се: назив омладинске организације,
сједиште, број телефона, датум оснивања, подаци о лицу овлашћеном за заступање,
листа оснивача, број рјешења о упису у судски регистар, јединствени
идентификациони број и др.
Члан 48.
Поступак за упис у омладински регистар покреће се пријавом за упис, коју
подноси Секретаријату овлашћено лице омладинске организације.
Уз пријаву за упис у регисар који води Секретаријат прилажу се:
- оснивачки акт или уговор о удруживању;
- статут;
- списак лица која су овлаштена за заступање;
- листа оснивача;
- програмски циљеви;
- рјешење о упису у судски регистар.
Члан 49.
У случају да двије или више омладинских организација поднесу захтјев
Секретаријату за упис у омладински регистар под истим називом, одобриће се онај
захтјев који је раније поднесен.
У случају да је такав упис извршен, Секретаријат ће донијети рјешење којим ће
касније уписаној омладинској организацији наложити да у року од 30 дана изврши
промјену свог назива. Ако не поступи по рјешењу у одређеном року омладинска
организација, на коју се оно односи, брише се из регистра.
Члан 50.
Омладинске организације које нису наведене у члану 46. овог закона, као и
савјети града или општине, уписују се у регистар надлежног органа града или
општине.
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Омладинске организације које дјелују на територији више од једне општине
или града, дужне су да се упишу у регистар надлежног органа на чијој територији се
налази њихово сједиште, а у другом граду или општини само се евидентирају.
Надлежни органи града или општине су дужни да писмено обавијесте
Секретаријат о сваком упису у регистар омладинских организација из става 1. и 2.
овог члана.
Члан 51.
Начин вођења омладинског регистра, садржај образаца, исправе које се
прилажу и садржај пријаве за упис прописује директор Секретаријата.
Омладинска организација брише се из омладинског регистра на основу
коначног рјешења о престанку рада, забрани рада, одлуци о статусним промјенама и
сл.

ИВ

ОБАВЉАЊЕ АКТИВНОСТИ И ДЈЕЛАТНОСТИ, ИМОВИНА
И ФИНАНСИРАЊЕ
1. Омладинске активности и дјелатности
Члан 52.

Омладинска организација може да врши само онај омладински рад, активности
и дјелатности којима се остварују циљеви утврђени њеним статутом и одредбама овог
закона.
2. Финансирање
Члан 53.
Основу финасирања омладинског рада, активности и дјеловања чине приходи,
које омладинске организације остваре, на основу програма, из буџета Републике,
града, општине, прихода од игара на срећу и других извора.
Под другим изворима овај закон подразумијева приходе од чланарина,
поклона, јавних донација, реклама на омладинским манифестацијама, уступања
телевизијских права, прихода који се остварују сопственим активностима и прихода
од предузећа уколико су оснивачи.
Уколико омладинска организација у току године оствари већи приход од
расхода, обавезна је да тај вишак употријеби за остваривање статутарних циљева.
Члан 54.
У циљу остваривања општег интереса Република, град и општина издвајају дио
средстава из буџета за финансирање програма, у складу са Омладинском политиком, а
на приједлог надлежних омладинских тијела (комисија, одбора).
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Члан 55.
За средства уложена у финансирање рада омладинских организација, правна и
физичка лица као донатори остварују одређене олакшице, у складу са законом.
Члан 56.
Омладинске организације остварују царинске, пореске и друге олакшице за
набавку основних средстава за рад, у складу са законским прописима.
Омладинске организације остварују пореске олакшице приликом реализације
активности из области материјалне производње, пружања интелектуалних услуга,
издавачке дјелатности, у складу са законом. Потребну сагласност дају ресорна
министарства.
Члан 57.
Омладинске организације могу, у складу са статутом, оснивати фондације за
финасирање омладинских активности, самостално или у сарадњи са другим
организацијама и установама.
3.

Имовина
Члан 58.

Имовина омладинске организације не може се дијелити члановима
организације.
Одредба става 1. овог члана не односи се на накнаде трошкова насталих
обављањем послова у корист омладинске организације, накнада за организовање и
обављање стручног рада, као и накнада лицима које су у радном односу.
Члан 59.
Средства добијена из јавних прихода (буџета), омладинска организација је
обавезна да употријеби на економски рационалан начин и искључиво за остваривање
својих статутарних циљева, односно за одобрене намјене.
Члан 60.
Престанком постојања омладинске организације имовина која преостане након
подмирења обавеза прелази на правна лица предвиђена законом, односно статутом
омладинске организације.
4.

Објекти за обављање омладинске активности
Члан 61.

Град и општина се обавезују да на основу утврђених критерија, које доноси
комисија за младе, обезбиједе објекте и услове у којима млади могу да изразе и
покажу своје креативне способности, као и да обављају омладинске активности.
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Члан 62.
Влада Републике Српске обезбјеђује простор и друге услове за рад
Омладинског савјета.

В

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 63.

Чланови и омладинске организације имају право на:
- слободу мишљења и друштвеног дјеловања у складу са позитивним законским
прописима и статутарним циљевима;
- укључивање у институције и доношење одлука битних за развој омладинске
политике;
- јавно изношење ставова и критику рада и дјеловања свих сегмената друштвене
заједнице;
- удруживање у струковне организације и омладинске савјете;
- издавање својих гласила.
Омладинској организацији и њеним члановима загарантована су права која
проистичу из међународних конвенција, која се односе на омладинско организовање.
Члан 64.
Обавезе омладинских организација проистичу из члана 3. и 4. овог закона, а
односе се на
конкретне активности: афирмацију омладинског волонтеризма,
организацију хуманих акција са циљем опште-друштвене користи, организовање
спортских манифестација, борбу против болести зависности, ресоцијализирајуће
активности у области малољетничке деликвенције и друге активности које су од
користи за ширу друштвену заједницу.

ВИ

СТРУЧНИ РАД И УСАВРШАВАЊЕ
Члан 65.

Стручни рад чланова омладинских организација, у смислу овог закона,
обухватају: обуку, истраживачко-развојни и научно-истраживачки рад, стручно
обучавање, оспособљавање и усавршавање, планирање и програмирање развоја
омладинске политике, информационо-документациону дјелатност, међународну
стручну сарадњу, пропаганду, рекламу и маркетинг, јавно информисање,
издавалаштво, професионално вођење послова и друге видове стручног рада у
омладинском сектору.
Члан 66.
Стручни рад у омладинским организацијама обављају стручњаци из земље и
иностранства, који имају искуство у омладинском раду, активностима и
дјелатностима.
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Члан 67.
Секретаријат, заједно са надлежним институцијама и организацијама,
припрема и реализује годишњи програм стручног усавршавања из области
омладинског рада, активности и дјелатности од интереса за Републику.
За реализацију годишњег програма стручног усавршавања, из става 1. овог
члана, планирају се средства у буџету Републике.
Члан 68.
Надлежни органи и тијела града или општине припремају и реализују годишњи
програм стручног усавршавања из члана 67. овог закона.

ВИИ ОМЛАДИНСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Члан 69.
Омладински рад, активности и дјелатности остварују се реализацијом
омладинских манифестација, као што су: омладински кампови савјетовања, културноумјетничке приредбе, спортска такмичења и др.
Члан 70.
Организовањем омладинских манифестација могу се бавити омладинске
организације и друга физичка и правна лица (у даљем тексту: организатор).
Члан 71.
Секретаријат утврђује листу омладинских манифестација од републичког
значаја, на основу предложених програма омладинских организација.
Члан 72.
Организатор је дужан да осигура несметано и безбиједно одржавање
омладинске манифестације, у складу са законом и другим прописима.
Организатор је дужан да предузме мјере које омогућавају предупређење ризика
настанка штете за учеснике, гледаоце и трећа лица.
Организатор је дужан да у сарадњи са Министарством унутрашњих послова,
предуприједи сваку врсту насиља и недоличног понашања, те да обезбиједи заштиту
здравља и личног интегритета учесника у омладинској манифестацији, као и да
спроведе мјере и налоге који се односе на одржавање јавног реда и мира.
Члан 73.
Организатор је дужан да, имајући у виду значај омладинске манифестације,
очекивани број учесника, мјесне прилике и друге околности, донесе план
безбиједности и у сарадњи са Министарством унутрашњих послова, као и да
координираним радом предузму потребне мјере да за вријеме одржавања
манифестација не дође до насиља или недоличног понашања учесника.
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Члан 74.
Организатор је дужан, да за вријеме одржавања омладинске манифестације,
спријечи употребу алкохола и опојних средстава у складу са законом.
Ближе одредбе о правима и обавезама организатора и учесника на
манифестацијама, као и мјере, утврдиће Секретаријат посебним правилником, а у
складу са законом.

ВИИИ

МЕЂУНАРОДНА ОМЛАДИНСКА САРАДЊА
Члан 75.

Међународна омладинска сарадња представља различите облике сарадње са
младима на међународном нивоу.
Међународна омладинска сарадња, у смислу овог закона, обухвата: учешће
омладинских организација у раду међународних институција и организација, стручно
усавршавање у инострансту из области омладинског рада, студијске посјете, учешће
на конференцијама међународног карактера, сарадња са међународним институцијама
и организацијама, размјена волонтера и други облици сарадње.
Влада Републике Српске, на приједлог Секретаријата, ће у буџету Републике
Српске планирати посебна средства за међународну омладинску сарадњу.

ИX

ИНФОРМИСАЊЕ
Члан 76.

Секретаријат и Омладински савјет, у сарадњи са градовима и општинама,
утврђује програм и облик информисања младих у Републици.
Програм информисања младих треба да обезбједи несметан ток информација
путем различитих медија које су од значаја за унапређење омладинске политике у
Републици, развој омладинске сарадње и јачања омладинског сектора.

X

ТИЈЕЛА ЗА РАЗВОЈ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ
Управљачки комитет
Члан 77.

Управљачки комитет за омладину (у даљем тексту: Комитет), образује Влада
Републике Српске, на приједлог Секретаријата и сугестија Омладинског савјета, ради
давања мишљења о стручним питањима из области развоја омладинске политике и
њене примјене.
Чланове Комитета чине: представници ресорних министарстава, Секретаријата,
институција које се баве развојем омладинске политике и представници Омладинског
савјета.
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Члан 78.
Надлежни органи града, односно општине могу образовати своје управљачке
комитете.
Члан 79.
Комитет у оквиру свог дјелокруга рада разматра, предлаже и даје мишљења о:
- циљевима, програмима и мјерама предложеним Омладинском политиком;
- програмима који се финансирају из буџета Републике, града или општине;
- омладинским активностима које су од приоритетног значаја за Републику, град
или општину;
- критеријима за расподјелу средстава из буџета Републике, града или општине
намјењених за реализацију програма утврђених Омладинском политиком;
Комитет ради и друге послове за које га овласти Влада Републике Српске.
Члан 80.
У циљу ефикаснијег рада, Комитет може формирати комисије, експертске
групе и друга радна тијела.
Члан 81.
Комитет доноси Пословник о свом раду.

НАДЗОР

XI

Члан 82.
Надзор над примјеном овог закона, као и законитошћу рада омладинских
организација, врши надлежни републички орган, у чије подручје спада праћење
стања у омладинском сектору, у складу са законом.

XII

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 83.

Казном од 100,00 КМ до 1.000,00 КМ, казнит ће се због прекршаја омладинска
организација:
1. кад обавља дјелатности које нису сагласне начелима и циљевима (члан 3. и 4.);
2. кад у управном промету не употребљавају назив под којим су уписани у
регистар (члан 25.);
3. ако се не упише у регистар надлежног органа (члан 46.);
4. ако реализује активности супротно одредбама члана 52.;
5. ако учествује у предизборној кампањи политичких партија и кандидата
(члан 7. став 3.).
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Казном од 50,00 КМ до 500,00 КМ, за прекршај из предходног става, казнит ће
се одговорно лице омладинске организације.
Казном од 200,00 КМ до 3.000,00 КМ, казнит ће се због прекршаја омладинска
организација:
1. ако дјелује супротно уставном поретку или дискриминаторски (члан 7. став 2.);
2. ако се оснује супротно одредбама члана 24.;
3. ако организацију заступа лице супротно одредбама члана 32. став 3.;
4. ако скупштина или предсједник скупштине поступа супротно одредбама
члана 30.;
5. ако остварени вишак прихода не употријеби у статутарне циљеве
(члан 53. став 3.);
Казном од 100,00 КМ до 1.000,00 КМ, за прекршај из предходног става казнит
ће се одговорно лице омладинске организације.

XИИИ

ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 84.
Омладинску политику предлаже Народној Скупштини Републике Српске,
Министарство просвјете и културе, у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог
закона.
Омладинску политику ће донијети град и општина, у року од 120 дана од дана
ступања на снагу овог закона.
Члан 85.
Секретаријат ће утврдити програм рада за реализацију Омладинске политике, у
року од 60 дана по њеном доношењу.
Секретаријат ће, у року из става 1. овог члана, утврдити листу манифестација
од републичког значаја.
Члан 86.
Влада Републике Српске ће, у складу са чланом 77. овог закона, на приједлог
Секретаријата, именовати Управљачки комитет, у року од 30 дана по ступању на
снагу овог закона.
Члан 87.
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Правилник о вођењу регистра омладинских организација, Секретаријат ће
донијети у року од 60 дана, од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 88.
Постојеће омладинске организације дужне су да ускладе своју организацију и
акте са овим законом, као и да изврше упис у регистре надлежних органа, најкасније у
року од шест мјесеци, од дана ступања на снагу овог закона.
При упису у регистре надлежних органа, омладинске организације су
ослобођене обавезе плаћања судске и административне таксе.

Члан 89.
Град и општине ће успоставити регистар омладинских организација за своје
подручје, у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 90.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Српске."

Број: 01- 785 /04
Датум: 20. октобар 2004. године

ПРЕДСЈЕДНИК
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Душан Стојичић
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